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Husulanmäen tonttien varaus-
ja luovutusehdot määräävät

• Tonttihinnasta ja tonttijaosta

• Aikatauluista

• Rakentamisvelvoitteesta

• Alueen hallinnasta

• Tontin hankintaprosessista

• Lisäksi muita alueen rakentamiseen 
liittyviä ehtoja



Korttelit ja aluevaraukset

• Korttelissa 1 sijaitsee olemassa oleva rivitalo, joka 
ei liity Husulanmäen asuinalueen suunnitelmaan

• Korttelit 4–6 ovat asuinkäyttöön tarkoitettuja 
kortteleita. Kussakin korttelissa on neljä 
asuintonttia sekä yhteiskäyttöön tarkoitettu piha-
alue

• Korttelit 2, 3 ja 7 ovat yhteiskäyttökortteleita. 
Kortteleiden maa-alue sekä niillä sijaitsevat 
rakennukset tulevat asukkaiden yhteisomistukseen 
ja -käyttöön

• Ranta-alue (vl), jolle asukkaat saavat rakentaa 
yhden yhteiskäyttöisen venelaiturin ja uimalaiturin

• Kunnan omistuksessa oleva virkistyskäyttöön 
varattu alue (VL/s) sekä Metsähallituksen omistama 
tutkimuskäytössä oleva alue (LV-1)



Hinta ja tonttijako

• Tonttihinta 20 €/m2

• Hintaan sisältyy:
• Maapohjan hinta ja kunnallistekniikka, 

yhteisalueiden maapohja, yhteiset rakennukset 
(rantasauna, päärakennus, piharakennukset) sekä 
venevalkama

• Hintaan ei sisälly: 
• Vesilaitoksen liittymäkorvauksia (vesijohto- ja 

viemäriliittymät) eikä sähköliittymämaksuja
• Rakentamisaluetta ympäröivä VL-alue

• Tonttijakoa ei ole vahvistettu 
• Tulee tehdä ennen vuokrasopimuksen tekemistä
• Kustannuksista vastaavat ostajat



Tontin varaaminen

• Varataan verkossa

• Varausmaksu 100 €

• Varausaika on 12 kk

• Ryhmärakennuttamisprosessi voidaan aloittaa, kun korttelin kaikki 
tontit on varattu



Rakennuslupa ja tonttikauppa

• Asuinrakennuksen rakennuslupaa tulee 
hakea 12 kk kuluessa vuokrasopimuksen 
solmimisesta

• Korttelin yhteisrakennukselle rakennuslupa 
tulee hakea 24 kk kuluessa 
vuokrasopimuksen solmimisesta

• Tonttikauppa tehdään kun asuinrakennusten 
rakennusluvat on saatu



Rakentamisvelvoite

• Tontti tulee rakentaa 3 vuoden kuluessa 
vuokrasopimuksen solmimisesta

• Asuintonteilla 40 % asuinrakennuksen 
rakennusoikeudesta

• Korttelikohtaisilla yhteisalueilla 40 % 
rakennusoikeudesta
• Autokatokset/-tallit (jossa vähintään yksi 

autopaikka / asuintontti), korttelin yhteinen 
jätepiste sekä mahdolliset yhteiset tekniset tilat

• Yhteiskäyttökorttelissa (kortteli 3) ei 
rakentamisvelvoitetta



Muita ehtoja
• Alue luovutetaan ryhmärakennuttamiseen
• Alue on tarkoitettu vakituiseen asumiseen 

• Asuntojen vuokraustoiminta on sallittu
• Asukkaat määrittävät sallitaanko alueella 

lomavuokraus

• Rakentamisessa tulee suosia vähähiilisiä, 
resurssiviisaita ja kiertotalouden mukaisia 
ratkaisuja

• Alueen energiaratkaisussa tulee käyttää 
ympäristöystävällisiä ja/tai uusiutuvia 
energiamuotoja ja yhteisöenergiaratkaisuja

• Kunta perustaa kiinteistöosakeyhtiön 
hallinnoimaan kaikkien yhteisiä alueita ja 
rakennuksia (korttelit 2,3 ja 7)



Hallintamallit ja 
prosessin eteneminen



Korttelit 2,3,7

HALLINTAMALLI:
vaihtoehto A:

- kolme asunto-osakeyhtiötä+ 
erillinen kiinteistöosakeyhtiö

KESKUSAUKIO
+ ALUE-
KOHTAISET
YHTEISTILAT JA
RAKENNUKSET

PIHA JA

YHTEISRAKENNUKSET

ar1

Kortteli 4

Kortteli 6

Kortteli 5

PIHA JA

YHTEISRAKENNUKSET

PIHA JA

YHTEISRAKENNUKSET

ar2 ar3

ar10

ar4

ar9 ar11 ar12

ar5 ar6 ar7 ar8ranta-
sauna

KOLME ASUNTO-OSAKEYHTIÖTÄ

- OMISTAA ASUINTONTIT JA
RAKENNUKSET SEKÄ
KORTTELIKOHTAISET YHTEISTILAT
JA -RAKENNUKSET

EDELLYTYS: 
- KORTTELIN VOI ALOITTAA KUN

KAIKKI NELJÄ TONTTIA ON 
VARATTU

- MAHDOLLISTAA ALUEEN 
OSITTAISEN RAKENTAMISEN

ERILLINEN KIINTEISTÖYHTIÖ

- KUNTA PERUSTAA

- OMISTAA ALUEKOHTAISET
YHTEISTILAT JA –
RAKENNUKSET

- OMISTAJINA KAIKKI ASUNTO-
OSAKEYHTIÖT (ja kunta, 
kunnes korttelit myyty)

As.oy Ranta

As.oy Rinne

As.oy Metsä

Koy Husulanmäki

PÄÄ-
RAK.



Prosessin eteneminen vaihtoehdossa A

Tontin 
varaus

Kaikki 
korttelin 

tontit 
varattu

Asukkaat 
perustavat 

As Oy:n

As Oy 
vuokraa 

koko 
korttelin 

Em. 
vuokrasopimuksessa 

1/3 Husulanmäen
Kiinteistöyhtiön 

hallinnasta siirtyy As 
Oy:lle

As. Oy hakee 
rakennusluvat

Kun 
asuinrakennusten 
rakennusluvat on 

saatu, As. Oy ostaa 
koko korttelin 

1/3 
Husulanmäen
Kiinteistöyhtiö
n omistuksesta 
siirtyy As. Oy:n 
omistukseen

Rakenta
minen 
alkaa

Tonttijako

Kiinteistöosakeyhtiö yhteisten alueiden hallinnointiin + korttelikohtaiset asunto-osakeyhtiöt

Ryhmärakennuttaminen 
alkaa

12 kk
Asuinrakennus 12 kk 
Yhteisrakennus 24 kk 

Vuokrasopimuksen laatimisesta

Rakennettuna kolmen vuoden kuluessa 
vuokrasopimuksen laatimisesta

Käyttöoikeudet määritetään 
KOY:n yhtiöjärjestyksessä



Korttelit 2,3,7

HALLINTAMALLI:
vaihtoehto B:

- Asukkaat omistavat itse
tonttinsa + 3 + 1 
kiinteistöosakeyhtiötä

KESKUSAUKIO
+ ALUE-
KOHTAISET
YHTEISTILAT JA
RAKENNUKSET

PIHA JA

YHTEISRAKENNUKSET

ar1

Kortteli 4

Kortteli 6

Kortteli 5

PIHA JA

YHTEISRAKENNUKSET

PIHA JA

YHTEISRAKENNUKSET

ar2 ar3

ar10

ar4

ar9 ar11 ar12

ar5 ar6 ar7 ar8ranta-
sauna

ASUKKAAT OMISTAVAT ITSE 
TONTTINSA

+ KORTTELIKOHTAISET
YHTEISTILAT OMISTAVA
KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ

EDELLYTYS:
- KORTTELIN VOI ALOITTAA

KUN KAIKKI NELJÄ TONTTIA
ON VARATTU

- MAHDOLLISTAA ALUEEN 
OSITTAISEN RAKENTAMISEN

- JÄTTÄÄ ASUKKAILLE
ENEMMÄN PÄÄTÄNTÄVALTAA
OMAN TALON SUHTEEN

ERILLINEN KIINTEISTÖYHTIÖ

- KUNTA PERUSTAA

- OMISTAA ALUEKOHTAISET
YHTEISTILAT JA –
RAKENNUKSET

- OMISTAJINA
KORTTELIKOHTAISET
KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖT (ja
kunta, kunnes korttelit myyty)

Koy Ranta

Koy Metsä

Koy Husulanmäki
Koy Rinne

PÄÄ-
RAK.



Prosessin eteneminen vaihtoehdossa B

Tontin 
varaus

Kaikki 
kortteli
n tontit 
varattu

Asukkaat 
perustavat 

Kiinteistö Oy:n 
hallinnoimaan 

korttelin 
yhteisalueet ja 

rakennuksia

Asukkaat 
vuokraavat 
tonttinsa

KOY vuokraa 
korttelin 

yhteisalueet

Em. 
vuokrasopimuksis

sa 1/3 
Husulanmäen

Kiinteistöyhtiön 
hallinnasta siirtyy 
korttelin KOY:lle

Asukkaat hakevat 
rakennuslupaa 

asuintaloille 

KOY hakee rak. 
lupaa 

yhteisrakennuksell
e

Kun 
asuinrakennuste
n rakennusluvat 

on saatu, 
asukkaat ostavat 
tonttinsa ja KOY 
ostaa korttelin 
yhteisalueet 

1/3 
Husulanmäen
Kiinteistöyhtiö

n  
omistuksesta 
siirtyy KOY:n
omistukseen

Raken
tamin

en 
alkaa

Tonttijako

Kiinteistöosakeyhtiö yhteisten alueiden hallinnointiin + korttelikohtaiset kiinteistöosakeyhtiöt yhteisalueiden 
hallinnointiin + asukkaiden omistamat asuintontit

Ryhmärakennuttaminen 
alkaa

12 kk Asuinrakennus 12 kk 
Yhteisrakennus 24 kk 

Vuokrasopimuksen laatimisesta

Rakennettuna kolmen vuoden kuluessa 
vuokrasopimuksen laatimisesta

Käyttöoikeudet määritetään 
KOY:n yhtiöjärjestyksessä



Mitä seuraavaksi?

• Asukkaille suunnatut infotilaisuudet 1 krt/kk
• Ke 16.6. klo 17-19 Unelmien asumista 

Lapinjärvellä – Rakentamisen reunaehdot
• Miten asemakaava ja rakentamistapaohjeet ohjaavat 

Husulanmäen rakentamista
• Talojen runkovaihtoehdot

• Ke 25.8. tai to 26.8. klo 17-19 Unelmien 
asumista Lapinjärvellä – Asumisen valinnat
• Energize Co2mmunity –hankkeen tulokset 

Husulanmäen energiamuotojen suhteen

www.husulanmaki.fi

http://www.husulanmaki.fi/

